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Ř e p č í n
zastávka MHD Řepčín, Svatoplukova
zastávka MHD Chomoutov, škola

celkem 12 km,  
vyžaduje asi 4 hod. chůze + čas na zastaveních

V Řepčíně i Chomoutově asfalt, mezi městskými částmi 
(většina trasy) polní cesty nebo pěšiny. Trasa je pro kočárky 
či vozíčkáře sjízdná s obtížemi, některé části trasy kolem cho-
moutovského jezera nesjízdné. Trasa je schůdná nebo sjízdná 
na kole za každého počasí a celoročně, ovšem na jaře nebo 
po dešti bývá velmi bahnitá.

Trasa prochází čtvrtí Řepčín kolem místní významné pa-
mátky, barokní kapličky sv. Isidora. Poté, co čtvrť opustí, 
pokračuje přírodní rezervací Plané loučky k populárnímu 
jezeru Poděbrady, které se již nachází v CHKO Litovelské 
Pomoraví. Od jezera dojdeme do městské části Chomoutov, 
kde v půli trasy doporučujeme návštěvu místního pivovaru. 
Druhá polovina trasy pokračuje přírodní rezervací Chomou-
tovské jezero, jíž se právem přezdívá Ptačí ráj. Trasa se stáčí 
kolem jezera a přes ornitologickou pozorovatelnu vede zpět 
do Chomoutova.

Kolem jezer do ptačího ráje



popis trasy

....... Bývalý klášter dominikánek v Řepčíně
Autobusem z centra města přijedeme na autobusovou zastávku Řepčín, Svato-
plukova. Přímo u ní se můžeme projít školním parkem s dětskými hřišti, volně 
přístupnými veřejnosti. Ve školní budově dříve sídlil klášter dominikánek, 
založený roku 1889. Řádové sestry zde vedly několik dívčích vzdělávacích ústa-
vů. V roce 1950 musely odejít a objekt sloužil nejdříve jako vojenské učiliště 
pohraniční a vnitřní stráže, později jako nemocnice. Kolem školy pokračujeme 
dále po Svatoplukově ulici na křižovatku s ulicí Řepčínskou, na níž zahneme 
doprava, až dojdeme ke kapličce sv. Isidora.

...... kaple sv. isidora v Řepčíně
Barokní kaple sv. Isidora z druhé poloviny 18. století je nejstarší řepčínskou 
památkou. Protože patronem Řepčína je také sv. Florián, najdeme dnes v kapli 
podobizny obou světců. Dále pokračujeme ulicemi Řepčínskou a Břetislavovou 
přes nový parčík na cyklostezku podél Mlýnského potoka.



...... „sejdeme se u vody“
Park vytvořil v dobrovolnickém projektu „Sejdeme se u vody“ spolek Naše 
Řepčínsko. Kámen, který je dominantou parčíku, byl v anketě místních obyva-
tel pojmenován „Řepák“. Na opačném konci parčíku mineme parkoviště s od-
počívadly, přejdeme most přes Mlýnský potok a dáme se vlevo. Odtud až do 
Chomoutova následujeme naučnou stezku Kolkolem Olomouce.

...... mlýnský potok, přírodní rezervace plané loučky
Zatímco po levé ruce nyní máme Mlýnský potok, po pravé straně se rozpro-
stírají ovocné sady a přírodní rezervace Plané loučky. Ta má za cíl uchování 
společenstev slatinných luk, meandrujícího toku s břehovými porosty a tůní 
s výskytem řady ohrožených rostlin i živočichů. U mostu přes Mlýnský potok 
můžeme potkat vodáky, kteří kvůli smrtelně nebezpečnému řepčínskému jezu 
musí přetahovat lodě po souši. U jezu najdeme pomníček Jana Usnula, který 
zde ve snaze zachránit tonoucího obětoval život svůj. Pomníček je věnován 
také mnoha dalším obětem jezu. Od jezu pokračujeme dále po naučné stezce.

...... Jezero poděbrady
Jezero Poděbrady je rozsáhlá vodní plocha v chráněné krajinné oblasti Litovel-
ské Pomoraví. Vzniklo těžbou štěrkopísků a patří k nejčistším přírodním kou-
palištím v kraji. Plocha jezera je rozčleněna ostrovem, část břehů je upravena 
na pláže a okolí jezera je v letní sezoně udržováno. Jezero je využíváno k rela-
xaci, vodním sportům i rybaření. Po březích jezera vede naučná stezka Kolem 
jezera Poděbrady. My však pokračujeme od jezera dále po naučné stezce 
Kolkolem Olomouce ve směru na Chomoutov. Opětovně překročíme Mlýnský 
potok i odlehčovací kanál Častavu a ocitáme se na jižním kraji Chomoutova.

...... kaplička v chomoutově
Chomoutovem projdeme po hlavní Dalimilově ulici až k odbočce vpravo 
na ulici Hrachoviska, kde pod kaštany stojí kaple Navštívení Panny Marie 
z 19. století. Opravena byla po povodni v roce 1997, na niž upozorňuje pa-
mětní deska. Vedle kaple na kamenném sloupu spatříme sochu Panny Marie, 
věnovanou roku 1898 rodinou Coufalových z Chomoutova. Dále po hlavní sil-
nici po pravé straně se nachází pomník Rudé armády z roku 1946 a za mostem 
přes Moravu po levé straně kamenná mohyla s pamětní deskou mužů padlých 
v letech 1914–1918.



Text a foto:  Marta P. Perůtková, Tereza Hrubá 
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška

...... chomoutovské jezero
Ze Štěpánovské ulice odbočíme naproti pomníku padlým 1. světové války 
vpravo na Písečnou ulici. Na rozdvojce za učilištěm se držíme vlevo a napojíme 
se tak na naučnou stezku Ptačí ráj, která nás provede podél břehů Chomou-
tovského jezera. Tato přírodní památka je zejména v období každoročního 
tahu ptáků vyhledaným místem pro pozorování řady zástupců ptačí říše.  
Jezero, které vzniklo zatopením štěrkopískovny, je rozděleno hrází na Velké 
a Malé. Na větším ostrově se nachází jedna z největších kolonií racků chechta-
vých na Moravě.

...... ornitologická pozorovatelna
Milovníci ptačí říše mohou ptáky sledovat z pozorovatelny doplněné infor-
mační tabulí s druhy ptáků, které je možné na lokalitě běžně vidět, aby i méně 
znalí návštěvníci dokázali zástupce snadno určit. Nejvyšší druhovou pestrost 
lokalita nabízí především koncem zimy a na jaře. Z pozorovatelny se po nauč-
né stezce vrátíme zpět na silnici vedoucí k Chomoutovu, kde na zastávce MHD 
Chomoutov, škola naše trasa končí.


